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Voorzitter, 
 
Over de Openbare Ruimte is veel te zeggen. De openbare ruimte is belangrijk voor de uitstraling van 
de gemeente Ede, hij is medebepalend hoe de inwoners zijn of haar buurt ervaren en we hebben er 
dagelijks mee te maken. 
 
De VVD Ede wil vandaag op twee onderdelen van deze visie extra aandacht vragen: 
 
Als eerste de ondergrondse infrastructuur. De VVD Ede vindt dat niet alleen alles wat zich boven het 
maaiveld bevindt in deze visie moet worden betrokken, maar zeker ook dat deel onder het maaiveld 
ligt. Een functionele leefomgeving kan niet zonder infrastructuur voor drink –en afvalwater, gas, 
elektra en data. Hierbij moeten we ook rekening houden met het uitbreiden van het warmtenet en 
het in de toekomst ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen die nu nog dwars door 
Edese woonwijken lopen.  
 
Het afgelopen jaar hebben we een aantal keren in het nieuws kunnen horen dat woonwijken lange 
tijd zonder elektra, gas of water hebben gezeten. Bijvoorbeeld doordat bij werkzaamheden de gas en 
waterleiding zijn geraakt, waardoor water en modder in de gasleiding is gekomen. De informatie over 
de ondergrondse infrastructuur is wel beschikbaar, maar de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 
van deze data laat nog wel eens te wensen over. Hierdoor nemen de risico’s op calamiteiten toe.  
 
Wanneer de gemeente onderhoud doet aan wegen, vraagt dit om een zorgvuldige afstemming met 
netbeheerders. De ene netbeheerder zal zijn kabels of leidingen willen vervangen, de ander niet. Of 
het laten liggen van een leiding verantwoord is, is op dit moment de verantwoordelijkheid van de 
netbeheerder. 
 
Gezien het belang van de ondergrondse infrastructuur is de VVD Ede daarom verbaast dat slechts 
een paar zinnen in deze hele nota betrekkingen hebben op dit onderdeel.  
 

1. Kan de wethouder daarom aangeven waarom dit onderdeel zo sterk onderbelicht is gebleven 
in deze visievorming?  

2. Zijn er vanuit de gemeente mogelijkheden om kwaliteitsafspraken te maken met 
netbeheerders t.a.v. de door hen beheerde infrastructuur?  

3. De ondergrond raakt overvol. Door de aanleg van warmtenetten is het aanleggen van gas (bij 
nieuwbouw) niet meer noodzakelijk. Wat is de visie van de wethouder hierop? 

 
Dan ons tweede punt: 
Uit deze visie blijkt dat de gemeente flexibeler om wil gaan met de openbare ruimte. Zo wordt 
differentiatie in kwaliteit mogelijk en wil de gemeente flexibeler op de lokale actualiteit in kunnen 
spelen. In dit kader vraagt de VVD Ede aandacht voor de rol en zorgplicht die de gemeente hierin 
heeft: 
 



Vorige week heeft de VVD Ede vragen gesteld over het onderhoud aan de weg en de veiligheid aan 
de Eikenlaan (dit n.a.v. een brief van bewoners). De VVD heeft bij de beantwoording van deze vragen 
de indruk gekregen dat het adequaat inspelen op een dergelijke vraag van inwoners voor de 
gemeente lastig is. De huidige manier van werken leidt ertoe dat bewoners geconfronteerd worden 
met lange doorlooptijden en onduidelijke antwoorden op problemen die zij hebben aangedragen. 
 
Ook de raadsvragen van het CDA van begin deze week met betrekking tot verkeerssituatie en het 
onderhoud van de trottoirs aan de van Heeckerenlaan, zijn illustratief voor dit probleem. De VVD is 
dan ook erg benieuwd naar de reactie van het college op deze raadsvragen. Vertrouwen komt 
immers te voet en gaat te paard. 
 
Of vandaag nog in Ede Stad: Jaap Franken mag, na twee jaar touwtrekken met de gemeente Ede, 

bloembakken ophangen aan de lantaarnpalen in de Sumatralaan in Ede.  
 
Voorzitter, ik denk dat het punt van VVD Ede helder is: 
 

1. Kan de wethouder aangeven hoe de gemeente in de toekomst adequater kan reageren op 
dergelijke vragen en meldingen van inwoners? 

2. De gemeente geeft in de visie aan dat er meer zelfredzaamheid wordt gegeven aan 
inwoners, maar dat de spelregels en uitgangspunten hiervoor nog verder uitgewerkt moeten 
worden. Kan de wethouder aangeven wanneer deze gereed zullen zijn? 
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